
                                                                                                                                            

Proiect 

DECIZIE NR. 6/4 

 

Din 10 decembrie 2021                                                                           or. Drochia 

 

Cu privire la aprobarea bugetului raional 

Drochia pe anul 2022, în lectura a doua 

 

       În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) din Legea nr. 

397/2003 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, art. 4 alin. (2), art. 12 

alin. (1) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr. 

181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţilor bugetar-fiscale, altor acte legislative şi 

normative care reglementează politica bugetar-fiscală, art. 43 alin. (1) lit. b), art. 46, 53 

alin.(1) lit. h) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările 

și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 728/2012 cu 

privire la finanțarea în baza cost standard per elev cu utilizarea coeficienților de ajustare 

în modul stabilit de Guvern pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general, 

finanțate de bugetele unităților administrativ teritoriale, circulara Ministerului Finanțelor 

nr. 06/2-07-18 din 23 august 2021 particularitățile privind elaborarea de către autoritățile 

administrației publice locale a proiectelor de buget pentru anul 2022 și a estimărilor 

pentru anii 2023-2024, ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209/2015 cu privire la 

aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, 

ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificaţia bugetară, Consiliul 

raional Drochia, DECIDE: 

       1. Se aprobă: 

       1.1. Componența veniturilor bugetului raional Drochia pentru anul 2022, conform 

anexei nr. 1. 

       1.2. Resursele și cheltuielile bugetului raional Drochia, conform clasificației 

funcționale și pe programe pentru anul 2022, conform anexei nr. 2. 

       1.3. Efectivul-limită a unităților de personal pe autoritățile/instituțiile finanțate din 

bugetul raional Drochia pe anul 2022,  conform anexei nr. 3. 

       1.4. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată și donații voluntare 

de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional pe anul 2022, conform anexei 

nr. 4. 

       1.5. Veniturile şi cheltuielile Fondului de susţinere a populaţiei, conform anexei nr. 

5. 

       1.6. Limita anuală de parcurs pentru autoturizme de serviciu pe anul 2022, conform 

anexei nr. 6 

        1.7. Reţeaua şcolară pentru anul 2021-2022 a instituţiilor de învăţămînt raionul 

Drochia, conform anexei nr. 7. 

       1.8. Cuantumul fondului de rezervă a bugetului raional, în suma de 500,0 mii lei. 

       1.9. Bugetele pe programe și performanță. 

       2. Se stabilește că datoriile creditoare, existente la 01.01.2022 ale instituțiilor 

finanțate din bugetul raional, se vor efectua din alocațiile bugetare pentru anul 2022, din 

acumulările restanțelor la impozite pentru anii precedenți și din prevalarea veniturilor 

asupra cheltuielilor acumulate în anul 2022. 

         3. Autorităţile instituţiile finanţate din bugetul raionului vor asigura: 

  - dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul 

informaţional de management financiar; 

  - legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 



 

 

  - utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate din 

bugetul de stat; 

  - contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor 

legislației. 

  - raportare în termeni stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei. 

      4. Direcţia finanţe (Irina Viţa), va analiza sistematic executarea bugetului raional şi 

va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei 

financiar - bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar. 

5. Se autorizează preşedintele raionului Alexei Vasilean, în calitate de 

administrator de buget: 

5.1. să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei 

economice în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi unui subprogram, fără majorarea 

cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a 

transferurilor bugetare. 

5.2. să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile 

repartizate prin decizia Consiliului raional din fondul de rezervă, precum şi 

transferurile cu destinaţia specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate 

prin alte acte normative, de cît Legea bugetului de stat: 

    - autorităţile bugetare (Org1 şi Org1i) să modifice planurile de alocaţii între 

instituţiile subordonate între nivele K4, în cadrul aceeaşi funcţiei (F1-F3) şi aceluiaşi 

program P1P1, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K1. Totodată, autorităţile 

care pot modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii (F1-

F3), fără modificare a limitei aprobate; 

    - instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivele K5-K6, cu 

respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia 

superioară. 

6. Prezenta decizie întră în vigoare la 1 ianuarie 2022, se publică în Registrul de 

Stat a actelor locale și pe site-ul Consiliului raional Drochia. 
 

 

 

   Inițiator: 

   Președintele raionului Drochia            Alexei VASILEAN  

 

   Avizează: 

          Secretarul 

   Consiliului raional Drochia             Oxana GRIGORIȚA   
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